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Punt A.8: Goedkeuring van een aanvullend politiereglement tot beperking van het gewicht in 

beladen toestand van de voertuigen in de Guido Gezellelaan, Felix Timmermanslaan, Stijn 

Streuvelslaan, Ernest Claeslaan en Rodenbachlaan. 

MOTIVERING:  

Juridische grond 
- de wet betreffende de politie op het wegverkeer 

- het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer 

- het ministerieel besluit waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden 

van de verkeerstekens worden bepaald 

- het ministerieel rondschrijven betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van de 

verkeerstekens 

-    artikel 130bis van de nieuwe gemeentewet 

Argumentatie 
De omgeving van de Guido Gezellelaan voldoet, omwille van de smalle weginfrastructuur, niet aan de 

hedendaagse eisen inzake verkeersveiligheid.  Dit geldt zeker als zwaar verkeer zich een weg tracht te 

banen door de smalle straten.  Om de verkeersveiligheid te verhogen, wordt op advies van de politie, 

in een gedeelte van de Guido Gezellelaan, Felix Timmermanslaan,  Stijn Streuvelslaan,  Ernest 

Claeslaan en  Rodenbachlaan best een tonnagebeperking ingesteld van maximum 3,5 ton.  

BESLUIT: 

Artikel 1: 
De toegang is verboden in de Guido Gezellelaan, Felix Timmermanslaan, Stijn Streuvelslaan, Ernest 
Claeslaan en Rodenbachlaan voor voertuigen waarvan het gewicht in beladen toestand hoger is dan 3,5 
ton, uitgezonderd voor voertuigen die ter plaatse moeten laden en lossen. 

Artikel 2: 
Het verkeersbord C21 (+3,5 t) met onderbord ‘uitgezonderd laden en lossen’ zal geplaatst worden op 
volgende plaatsen :  
- kruispunt Guido Gezellelaan/Jacobslaan 
- kruispunt Guido Gezellelaan/Stijn Streuvelslaan 
- kruispunt Sint-Antoniusbaan/Guido Gezellelaan 
- kruispunt Zoerselhoek/Rodenbachlaan.  

Artikel 3: 

Alle overtredingen op de voorschriften van dit reglement zullen bestraft worden zoals artikel 29 van de 

gecoördineerde wetten op de politie van het wegverkeer voorschrijft. 

Artikel 4: 

Dit reglement treedt in werking na de bekendmaking ervan.   

Artikel 5: 

Dit reglement zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Minister van Mobiliteit. 

Artikel 6: 

Een afschrift van dit reglement wordt overgemaakt aan : 

- de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen  

- de griffie van de politierechtbank te Antwerpen  



- het parket van de procureur des Konings te Antwerpen 

- de bestendige deputatie van de provincie Antwerpen. 
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